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األمير: ِليدم اهلل على اجلميع موفور الصحة والعافية
ويكلل كل اجلهود لتحقيق ما ينشده الوطن من تقدم وازدهار

تلقــى صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
رســالة تهنئــة مــن أخيه 
ســمو ولي العهد الشــيخ 
نــواف األحمد أعــرب فيها 
عن خالص تهانيه بتعافي 
سموه من العارض الصحي، 
سائال سموه املولى تعالى 
أن يدمي على سموه موفور 
الصحة والعافية، وأن يحفظ 
سموه ويدميه ذخرا للوطن 
العزيــز وأبنائــه الكــرام، 
وراعيا ملســيرته ونهضته 
لتحقيق املزيد من التطلعات 
نحو آفاق التقدم واالزدهار.
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد برسالة شكر جوابية 
إلى أخيه ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، عبر 
فيهــا ســموه عــن خالص 
شكره وتقديره على ما أعرب 
فيها سموه من تهان ودعاء 
صادق بتعافي ســموه من 
العــارض الصحي، متمنيا 
لســموه موفــور الصحــة 
والعافية وأن يوفق اجلميع 
لتحقيق كل ما ينشده الوطن 
العزيــز مــن رفعــة ورقي 

ومناء. 
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
رسالة تهنئة من أخيه سمو 
الوطني  رئيــس احلــرس 

إلــى أخيــه ســمو رئيس 
احلــرس الوطني الشــيخ 
سالم العلي  ضمنها سموه 
خالص شكره وتقديره على 
ما أعرب فيها من تهان ودعاء 
صادق بتعافي ســموه من 
العــارض الصحي، متمنيا 
الصحــة  دوام  لســموه 

وموفور العافية. 
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
رسالة تهنئة من أخيه سمو 
الشيخ ناصر احملمد أعرب 

األحمد برسالة شكر جوابية 
إلى أخيه سمو الشيخ ناصر 
احملمد عبر فيها سموه عن 
خالص شكره وتقديره على 
ما أعرب فيها سموه من تهان 
ودعاء صادق بتعافي سموه 
من العارض الصحي سائال 
سموه الباري جل وعال أن 
يدمي علــى اجلميع موفور 
الصحــة والعافيــة ويكلل 
كافــة اجلهــود بالتوفيــق 
والســداد لتحقيــق كل ما 
ينشــده الوطن العزيز من 

كل ما ينشده الوطن العزيز 
من تقدم ورقي وازدهار. 

وفي السياق ذاته، تلقى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اتصاال هاتفيا 
مــن أخيه خــادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ملك 
اململكة العربية السعودية 
الشقيقة اطمأن خالله على 
صحة سموه وذلك بعد أن 
تعافى بفضل اهلل ونعمته 
من العارض الصحي الذي 
تعرض له ســموه، حفظه 
اهلل، وبعد اجراء الفحوصات 
الطبيــة املعتــادة، متمنيا 
لســموه موفــور الصحــة 

والعافية.
هذا، وقد أعرب صاحب 
الســمو األميــر عــن بالغ 
شكره وتقديره على ما عبر 
عنه أخوه خــادم احلرمني 
الشريفني من طيب املشاعر، 
مقدرا ســموه هذه املبادرة 
األخوية التي جتسد عمق 
أواصــر العالقــات الطيبة 
بــني البلديــن والشــعبني 
الشــقيقني، متمنيا خلادم 
احلرمني الشريفني موفور 
العافيــة  الصحــة ودوام 
وللمملكة العربية السعودية 
وشعبها الشقيق كل الرفعة 
واالزدهار فــي ظل القيادة 
احلكيمــة ألخيــه خــادم 

فيهــا ســموه عــن خالص 
تهانيه بتعافي ســموه من 
العــارض الصحي ســائال 
املولى تعالى أن يدمي على 
ســموه رعــاه اهلل موفور 
الصحة والعافية ملواصلة 
اخليــر  مســيرة  قيــادة 
والنهضــة املباركة للوطن 
العزيز لتحقيق املزيد من 
اإلجنــازات علــى صعيــد 

مساره التنموي الطموح.
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

تقدم ورقي وازدهار.
وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
رسالة تهنئة من أخيه سمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الشيخ جابر املبارك أعرب 
فيهــا ســموه عــن خالص 
تهانيــه وتهانــي اخوانــه 
الوزراء بتعافي سموه من 
العارض الصحي، ســائال 
املولى تعالى أن يدمي على 
ســموه موفــور الصحــة 
والعافيــة ملواصلــة قيادة 
مســيرة اخليــر والنهضة 
املباركــة للوطــن العزيــز 
لتحقيق املزيد من اإلجنازات 
على صعيد مساره التنموي 

الطموح.
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد برسالة شكر جوابية 
إلــى أخيــه ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
جابر املبارك عبر فيها سموه 
عن خالص شكره وتقديره 
على ما أعرب فيها ســموه 
وإخوانه الوزراء من تهان 
ودعاء صادق بتعافي سموه، 
حفظه اهلل، مــن العارض 
الصحــي، ســائال ســموه 
الباري جل وعــال أن يدمي 
على اجلميع موفور الصحة 
والعافية ويكلل كل اجلهود 
بالتوفيق والسداد لتحقيق 

احلرمــني الشــريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية 

السعودية الشقيقة. 
الــى ذلك، تلقى صاحب 
الشــيخ  األميــر  الســمو 
صبــاح االحمــد اتصــاال 
هاتفيــا عصــر امــس من 
أخيــه صاحــب اجلاللــة 
الهاشــمية امللــك عبــداهلل 
الثانــي بــن احلســني ملك 
الهاشمية  اململكة األردنية 
الشقيقة اطمأن خالله على 
صحة سموه وذلك بعد ان 
تعافى بفضل اهلل ونعمته 
من العارض الصحي الذي 
لــه ســموه وبعد  تعرض 
الطبية  الفحوصات  اجراء 
املعتــادة، متمنيا لســموه 

موفور الصحة والعافية.
هــذا، وأعــرب صاحب 
الســمو عــن بالغ شــكره 
وتقديــره على ما عبر عنه 
اخوه ملك اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة من طيب 
املشاعر، مقدرا سموه هذه 
املبادرة األخوية التي جتسد 
الوطيدة  العالقــات  عمــق 
بــني البلديــن والشــعبني 
الشقيقني، متمنيا جلاللته 
موفور الصحــة والعافية 
وللمملكة األردنية الهاشمية 
وشعبها الشقيق كل الرفعة 

واالزدهار.

صاحب السمو تلقى رسائل تهنئة بتعافيه من العارض الصحي من ولي العهد ورئيس احلرس الوطني وناصر احملمد ورئيس الوزراء وخادم احلرمني والعاهل األردني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

الشيخ ســالم العلي أعرب 
فيها عــن خالــص تهانيه 
وتهاني منتســبي احلرس 
الوطني قادة وقوات بتعافي 
سموه من العارض الصحي، 
سائال املولى تعالى أن يتم 
نعمته ويدمي على ســموه 
موفور الصحــة والعافية 
ملواصلة قيادة مسيرة تقدم 

البالد ونهضتها.
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد برسالة شكر جوابية 

األمير هنأ رئيس أفغانستان 
بالعيد الوطني 

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس محمد أشــرف غنــي رئيس جمهورية 
أفغانستان اإلسالمية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان 
اإلســالمية الصديقة عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا سموه له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

ولي العهد استقبل العسعوسي

ر الدور الكويتي »اخلارجية األملانية«: ُنقدِّ
على الصعيدين اإلقليمي والدولي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمــد بقصر بيان صباح أمس ســفيرنا 

لدى جمهورية هنغاريا الصديقة الســفير 
سعد عبداهلل العسعوسي.

برلني: أعرب مسؤول في 
وزارة اخلارجية األملانية عن 
تقدير أملانيا للدور الكويتي 
على الصعيديــن اإلقليمي 
والدولي. وأشاد بالتنسيق 
بــني البلدين حــول قضايا 

مشتركة.
جاء ذلــك في لقاء جمع 
أكرمان  املســؤول فيليــب 
مدير عام شــؤون الشــرق 
األوسط وأفريقيا وأميركا 

الالتينيــة بســفيرنا لدى 
جمهورية أملانيا االحتادية 

جنيب البدر.
وقال أكرمــان في اللقاء 
ان أملانيا تعرب على الدوام 
عن تقديرها للدور واحلكمة 
املتميــزة لصاحب الســمو 
األميــر علــى الصعيديــن 
اإلقليمي والدولي وخاصة 
فيما يتعلق بقضايا الشرق 

األوسط.

وأشاد املســؤول بعمق 
العالقات الثنائية وباحلرص 
بــني  املشــترك للتنســيق 
البلديــن فــي القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
من جانبه، صرح السفير 
البدر بأنه بحث خالل اللقاء 
عددا من املسائل التي تساهم 
في تعزيز العالقات الثنائية 
بــني البلدين، إضافــة الى 
مواضيــع إقليمية ودولية 

في ضوء التطــورات التي 
تشهدها املنطقة.

وأشــاد الســفير البــدر 
باجلهود التي تضطلع بها 
أملانيا للحفــاظ على األمن 
واالســتقرار فــي منطقــة 

الشرق األوسط.
التعــاون  الــى  وأشــار 
املثمــر والبناء بني البلدين 
جتــاه العديد مــن القضايا 
اإلقليمية والدولية وخاصة 

من خالل تقاطع العضوية 
في مجلس األمن وخاصة ان 
الكويت تعد الى جانب أملانيا 
وبلجيكا من حاملي القلم في 
امللف اإلنساني السوري في 

مجلس األمن.
وأكد سعي البلدين الى 
حتقيق املزيد من التعاون 
البناء في الفترة املتبقية من 
عضوية الكويت غير الدائمة 
في مجلس األمن لعام ٢٠١٩.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سعد العسعوسي 

»اخلدمة العسكرية« تدعو املكلفني من الدفعة ٤٨ ملراجعتها
بحــث رئيــس األركان 
العامــة للجيــش الفريــق 
اخلضــر  محمــد  الركــن 
امــس مــع رئيــس البعثة 
البنغالديشية  العســكرية 
لدى الكويت العميد الركن 
محمد عبداملجيد موضوعات 
مشــترك  اهتمــام  ذات 
السيما املتعلقة باجلوانب 

العسكرية.
جــاء ذلــك وفــق بيان 
صحافــي ملديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة 
بوزارة الدفاع عقب استقبال 
الفريــق الركن اخلضر في 
مكتبه امس االثنني للعميد 

الركن عبداملجيد.
الــى ذلــك دعــت هيئة 
اخلدمة الوطنية العسكرية 
في وزارة الدفــاع املكلفني 
باخلدمة الوطنية العسكرية 
لاللتحــاق بالدفعة 48 الى 

وقالت مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة 
بالوزارة في بيان صحافي 

مبينــة ان التحاق املكلفني 
العاملة  املطلوبني للخدمة 
بالدورة سيكون في السابع 

من ديسمبر املقبل.
وأضافت ان االستدعاء 
يشمل أيضا املتخلفني عن 
الدفعة األولى )46( والدفعة 
الثانيــة )47( الســتكمال 
بياناتهم وإجراء الفحوصات 
الطبيــة واطالعهــم علــى 
التعليمــات والتوجيهــات 

ألداء اخلدمة العاملة.
املكلفني  الهيئــة  ودعت 
الــى  الوطنيــة  باخلدمــة 
االلتــزام والتقيــد بهـــــذه 
الدعــوة، مبينــة ان مــن 
يتخلف عن أداء هذا الواجب 
الوطني فسيعرض نفسه 
املقــــررة  للعقـــــوبات 
بالقانــون رقــم ٢٠ لســنة 
٢٠١5 بشأن اخلدمة الوطنية 

العسكرية.

ان املكلفني باخلدمة هم من 
مواليد ١٠ مايو ١٩٩٩ ولغاية 
مواليــد 3١ مــارس ٢٠٠٠، 

رئيس األركان بحث ورئيس البعثة العسكرية البنغالديشية القضايا املشتركة

الفريق الركن محمد اخلضر مستقبال رئيس البعثة العسكرية البنغالديشية العميد الركن محمد عبداملجيد

مراجعــة الهيئــة خالل 3٠ 
يوما وذلك اعتبارا من األحد 

املقبل.

ملشاهدة الڤيديوجانب من امللتحقني باخلدمة العسكرية 

مكتب اإلمناء االجتماعي شارك
في اليوم العاملي للعمل اإلنساني

انطالقا مــن الدور الــذي يقدمه مكتب 
اإلمنــاء االجتماعــي بديوان ســمو رئيس 
مجلس الوزراء، وحرصا منه على املشاركة 
في العمل اإلنساني، شارك املكتب في تكرمي 
العامالت واملتطوعات في املجال التطوعي 

وامليداني.
وأكــد مديــر مكتب اإلمنــاء االجتماعي 
عبــداهلل الهاجــري في تصريــح صحافي 
مبناســبة اليوم العاملي للعمل اإلنساني، 
أهمية دور املرأة في مجال العمل اخليري 

وعدم إهماله في املجتمع.
كما أشــار الهاجري إلــى أن املكتب قام 

بزيارة عــدة جهات منهــا: إدارة الطوارئ 
الطبية، وقد مت تكرمي العامالت في العمل 

امليداني.
وأضاف الهاجــري أن املكتب لم يكتف 
بتكــرمي جهة واحدة، بل قام بتكرمي أوائل 
املتطوعات في جمعية الهالل األحمر الكويتي 
من خالل تقدمي هدايا رمزية، تقديرا للدور 
الكبير الذي تؤديه املرأة الكويتية في هذا 

املجال.
وفي اخلتام، أكد الهاجري حرص مكتب 
اإلمناء االجتماعي على تبني املبادرات املميزة 

في جميع املجاالت.

جانب من العامالت واملتطوعات في املجال التطوعي وامليداني

تكرمي إحدى املتطوعات


